
    
    
    

�    ((((تفس� اآلياتتفس� اآلياتتفس� اآلياتتفس� اآليات�������            ////��������            ////��������        ////�������     ::::    من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) ) / / / /         �
 �نَْت بِتَابٍِع {{{{يقول ا�اري تبارك وتعا

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َوَما أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4

ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ِ@ْ أ

َ
نَْت بِتَابٍِع َول

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َوَما أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4

ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ِ@ْ أ

َ
نَْت بِتَابٍِع َول

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َوَما أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4

ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ِ@ْ أ

َ
نَْت بِتَابٍِع َول

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َوَما أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4

ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ِ@ْ أ

َ
َول
ِمَن     قِبْلَتَُهْم َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلَةَ قِبْلَتَُهْم َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلَةَ قِبْلَتَُهْم َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلَةَ قِبْلَتَُهْم َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلَةَ 

4
ِم إِن4َك إِذاً ل

ْ
ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعل ْهَواَءُهم م7

َ
ِ@ِ اي4بَْعَت أ

َ
ِمَن َنْعٍض َول

4
ِم إِن4َك إِذاً ل

ْ
ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعل ْهَواَءُهم م7

َ
ِ@ِ اي4بَْعَت أ

َ
ِمَن َنْعٍض َول

4
ِم إِن4َك إِذاً ل

ْ
ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعل ْهَواَءُهم م7

َ
ِ@ِ اي4بَْعَت أ

َ
ِمَن َنْعٍض َول

4
ِم إِن4َك إِذاً ل

ْ
ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعل ْهَواَءُهم م7

َ
ِ@ِ اي4بَْعَت أ

َ
َنْعٍض َول

 َOالِِم الِِمOَ الظ4 الِِمOَ الظ4 الِِمOَ الظ4 �    الظ4�������{{{{     
 ،وعنادهم و`الفتهم ما يعرفونه من شأن رسول اهللا صZ اهللا عليه وسلم كفر اVهودST تعا� عن 

وهذا هو ديدن اVهود  ،تبعوه وترhوا أهواءهمابه gا  جاءهم وأنه لو أقام عليهم e دVل d صحة ما
اwصارى وt من اwصارى وt من اwصارى وt من اwصارى وt من وهذا يدخل فيه أيضا  ،إال أنهم يكابرون ويعاندون ،مع وضوح اnق وlيراد األدلة

ا تَبُِعوا قِبْلَتََك {{{{ جحد وxندجحد وxندجحد وxندجحد وxند وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4
ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ِ@ْ أ

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َول وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4

ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ِ@ْ أ

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َول وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4

ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ِ@ْ أ

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك َول وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4

ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ِ@ْ أ

َ
يَن     إِن4 إِن4 إِن4 إِن4 {{{{كما قال جل وعال }}}}َول ِ

4
يَن ا= ِ
4
يَن ا= ِ
4
يَن ا= ِ
4
ا=

 يُْؤِمنُونَ 
َ
ْت َعلَيِْهْم َ{َِمُت َرب7َك ال  يُْؤِمنُونَ َحق4
َ
ْت َعلَيِْهْم َ{َِمُت َرب7َك ال  يُْؤِمنُونَ َحق4
َ
ْت َعلَيِْهْم َ{َِمُت َرب7َك ال  يُْؤِمنُونَ َحق4
َ
ْت َعلَيِْهْم َ{َِمُت َرب7َك ال Vِمَ ****َحق4

َ
Vِمَ َولَْو َجاَءْيُهْم �eُ آيٍَة َح�4 يََرُوا الَعَذاَب األ
َ
Vِمَ َولَْو َجاَءْيُهْم �eُ آيٍَة َح�4 يََرُوا الَعَذاَب األ
َ
Vِمَ َولَْو َجاَءْيُهْم �eُ آيٍَة َح�4 يََرُوا الَعَذاَب األ
َ
ِ@ْ {{{{قو� تعا�  }}}}َولَْو َجاَءْيُهْم �eُ آيٍَة َح�4 يََرُوا الَعَذاَب األ

َ
ِ@ْ َول
َ
ِ@ْ َول
َ
ِ@ْ َول
َ
َول

ا تَبُِعوا قِبْلَتََك  وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4
ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4

ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4

ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
ا تَبُِعوا قِبْلَتََك أ وتُوا الِكتَاَب بُِكل7 آيٍَة م4

ُ
يَن أ ِ

4
َييَْت ا=

َ
اnق فليست  أي أنهم كفروا وقد تبO �م }}}}أ

 .تنفعهم اآليات والعالمات
 �نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهمْ {{{{قو� تبارك وتعا

َ
نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهمْ َوَما أ
َ
نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهمْ َوَما أ
َ
نَْت بِتَابٍِع قِبْلَتَُهمْ َوَما أ
َ
وهذا أسلوب كث� �  ،لكنه يتضمن األمرلكنه يتضمن األمرلكنه يتضمن األمرلكنه يتضمن األمر    ،،،،هذا لفظ ا�Sهذا لفظ ا�Sهذا لفظ ا�Sهذا لفظ ا�S }}}}َوَما أ

واgع� كما قال  ،ولكنه يتضمن األمر ،يأ� ا�S �م خS ليس بأمر وال ن� ،القرآن الكريم
� األخذ     أي الأي الأي الأي ال    ،،،،ال ترhن إ� �ء من ذلكال ترhن إ� �ء من ذلكال ترhن إ� �ء من ذلكال ترhن إ� �ء من ذلك    أيأيأيأي    ::::اgف�ون ر�هم اهللاlمتابعتهم و �lهم وVن إhاألخذ تر �lمتابعتهم و �lهم وVن إhاألخذ تر �lمتابعتهم و �lهم وVن إhاألخذ تر �lمتابعتهم و �lهم وVن إhتر

  ....عنهمعنهمعنهمعنهم
� هذا إخبار عن شدة متابعة الرسول صZ اهللا عليه وسلم gا أمره " يقول اnافظ ابن كث� ر�ه اهللايقول اnافظ ابن كث� ر�ه اهللايقول اnافظ ابن كث� ر�ه اهللايقول اnافظ ابن كث� ر�ه اهللا

ر فهو أيضا مستمسك بأم ،أي أهل الكتاب ،وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم ،اهللا تعا� به
وال كونه متجها إ� بيت اgقدس  ،يتبع أهواءهم � �يع أحوا� وأنه ال ،اتباع مرضاته اهللا وطاعته و

gا �ن عليه الصالة والسالم متوجها إ� بيت  "وlنما ذلك عن أمر اهللا تعا� ،لكونه قبلة اVهود
بل هو ألمر اهللا  ،هود اللم يكن إلرضاء اVهود أو أنه يتابع اV شهراشهراشهراشهرا    أو سبعة ع�أو سبعة ع�أو سبعة ع�أو سبعة ع�    ستة ع�ستة ع�ستة ع�ستة ع�اgقدس 

 ،ثم أخS اهللا تعا� أن اVهود ليست متبعة قبلة اwصارى ،سبحانه وتعا� ثم نسخ فتوجه إ� الكعبة
وهذا إعالم من اهللا }}}}َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلََة َنْعٍض َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلََة َنْعٍض َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلََة َنْعٍض َوَما َنْعُضُهم بِتَابٍِع قِبْلََة َنْعٍض {{{{ فقال سبحانه ،وال اwصارى متبعة قبلة اVهود

 .ف¤ هذه اآلية بيان nا�م وما �نوا عليه من االختالف ،مجل وعال باختالفهم وتدابرهم وضال�
 �ْهَواَءُهم{{{{قو� تبارك وتعا

َ
ِ@ِ اي4بَْعَت أ

َ
ْهَواَءُهمَول

َ
ِ@ِ اي4بَْعَت أ

َ
ْهَواَءُهمَول

َ
ِ@ِ اي4بَْعَت أ

َ
ْهَواَءُهمَول

َ
ِ@ِ اي4بَْعَت أ

َ
ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن {{{{هذا يعتS هوى  دينهم وفعلهمدينهم وفعلهمدينهم وفعلهمدينهم وفعلهمأي }}}}َول ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن م7 ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن م7 ْن َنْعِد َما َجاَءَك ِمَن م7 م7

 َOالِِم ِمَن الظ4
4
ِم إِن4َك إِذاً ل

ْ
الِِمOَ الِعل ِمَن الظ4

4
ِم إِن4َك إِذاً ل

ْ
الِِمOَ الِعل ِمَن الظ4

4
ِم إِن4َك إِذاً ل

ْ
الِِمOَ الِعل ِمَن الظ4

4
ِم إِن4َك إِذاً ل

ْ
    ،،،،لسالم ويدخل � ذلك أمتهلسالم ويدخل � ذلك أمتهلسالم ويدخل � ذلك أمتهلسالم ويدخل � ذلك أمتهن¦ عليه الصالة وان¦ عليه الصالة وان¦ عليه الصالة وان¦ عليه الصالة واللللا�طاب � هذه اآلية لا�طاب � هذه اآلية لا�طاب � هذه اآلية لا�طاب � هذه اآلية ل    }}}}الِعل

ليس اw¦ صZ اهللا عليه وسلم ©ن يقع �  ،¬يث من اتبع هواه �ن ظاgا ،©ن ¨وز أن يتبع هواه©ن ¨وز أن يتبع هواه©ن ¨وز أن يتبع هواه©ن ¨وز أن يتبع هواه

    ))))����((((اnلقةاnلقةاnلقةاnلقة



وlنما خوطب اw¦  ،اgراد بهذا ا�w وا®حذير ألمته أن تقع فيه ،ذلك حاشاه عليه الصالة والسالم
 ،ل عليهل عليهل عليهل عليهم±م±م±م±وألنه  تعظيما لألمرتعظيما لألمرتعظيما لألمرتعظيما لألمر بذلك صZ اهللا عليه وسلم

يتبع ا�وى فلماذا يتبع ا�وى فلماذا يتبع ا�وى فلماذا يتبع ا�وى فلماذا     أن اw¦ صZ اهللا عليه وسلم إن شاء اهللا ال يكون ظاgا والأن اw¦ صZ اهللا عليه وسلم إن شاء اهللا ال يكون ظاgا والأن اw¦ صZ اهللا عليه وسلم إن شاء اهللا ال يكون ظاgا والأن اw¦ صZ اهللا عليه وسلم إن شاء اهللا ال يكون ظاgا وال: : : :     قد يقول قائلقد يقول قائلقد يقول قائلقد يقول قائل 
وألنه اg±ل d اw¦ عليه الصالة وألنه اg±ل d اw¦ عليه الصالة وألنه اg±ل d اw¦ عليه الصالة وألنه اg±ل d اw¦ عليه الصالة  ،،،،تعظيما لألمرتعظيما لألمرتعظيما لألمرتعظيما لألمرقيل السبب  خوطب ولم ¨عل ا�طاب ألمته؟خوطب ولم ¨عل ا�طاب ألمته؟خوطب ولم ¨عل ا�طاب ألمته؟خوطب ولم ¨عل ا�طاب ألمته؟

ا=ين قالوا لك  ´مد ر³ هؤالء اVهود واwصارى ن ا®مست ياإلأي و: قال الطSي ،،،،والسالموالسالموالسالموالسالم
جاءك  من بعد ما ،رجعت إ� قبلتهمفأي  ،فاتبعت قبلتهم ،وألصحابك كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

وصل إVك من العلم بإعالµ إياك أنهم مقيمون d باطل وd عناد منهم  أي من بعد ما :من العلم
أنفسهم اgخالفون أمري فإنك إن فعلت ذلك من عبادي الظلمة  :إنك إذاً gن الظاOg ،للحق

وحاشاه عليه الصالة والسالم أن يقع � هذا الزيغ وlنما اgراد ا®حذير ألمته من  ،ا®ارOh لطاع¸
 .أن تقع � مثل هذا

�    ((((    نت«م عن اآليةنت«م عن اآليةنت«م عن اآليةنت«م عن اآلية������يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما {{{{يقول تبارك وتعا�  : من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) )     � ِ
4
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما ا= ِ
4
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما ا= ِ
4
يَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما ا= ِ
4
ا=

تُُموَن اnَق4 وَُهْم َفْعلَُمونَ َفْعِرفُوَفْعِرفُوَفْعِرفُوَفْعِرفُو
ْ
َك

َ
V نُْهْم ْننَاَءُهْم َوlِن4 فَِريقاً م7

َ
تُُموَن اnَق4 وَُهْم َفْعلَُمونَ َن أ

ْ
َك

َ
V نُْهْم ْننَاَءُهْم َوlِن4 فَِريقاً م7

َ
تُُموَن اnَق4 وَُهْم َفْعلَُمونَ َن أ

ْ
َك

َ
V نُْهْم ْننَاَءُهْم َوlِن4 فَِريقاً م7

َ
تُُموَن اnَق4 وَُهْم َفْعلَُمونَ َن أ

ْ
َك

َ
V نُْهْم ْننَاَءُهْم َوlِن4 فَِريقاً م7

َ
�َن أ�������{{{{  �يَن آتَيْنَاُهُم {{{{قو� تبارك وتعا ِ

4
يَن آتَيْنَاُهُم ا= ِ
4
يَن آتَيْنَاُهُم ا= ِ
4
يَن آتَيْنَاُهُم ا= ِ
4
ا=

ْننَاَءُهمْ 
َ
ْننَاَءُهمْ الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ
َ
ْننَاَءُهمْ الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ
َ
ْننَاَءُهمْ الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ
َ
xئد إ� نبينا صZ اهللا عليه xئد إ� نبينا صZ اهللا عليه xئد إ� نبينا صZ اهللا عليه xئد إ� نبينا صZ اهللا عليه  َفْعِرفُونَهُ َفْعِرفُونَهُ َفْعِرفُونَهُ َفْعِرفُونَهُ الضم� � قو� تعا�  }}}}الِكتَاَب َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُوَن أ

وغ�هم، وقيل  قا� ¾اهد وقتادةقا� ¾اهد وقتادةقا� ¾اهد وقتادةقا� ¾اهد وقتادة ،يعرفونه معرفة يقينية دقيقة مثل مايعرفون أبناءهم :أي ،،،،وسلموسلموسلموسلم
 ،ابن عباس وابن جريجابن عباس وابن جريجابن عباس وابن جريجابن عباس وابن جريجقال هذا القول  ،أنه حق Àويل القبلة من بيت اgقدس إ� الكعبةÀويل القبلة من بيت اgقدس إ� الكعبةÀويل القبلة من بيت اgقدس إ� الكعبةÀويل القبلة من بيت اgقدس إ� الكعبة :اgقصود
أنفسهم أنفسهم أنفسهم أنفسهم وقد أخSوا بذلك عن وقد أخSوا بذلك عن وقد أخSوا بذلك عن وقد أخSوا بذلك عن     ،،،،أن اgقصود بهذا هو نبينا صZ اهللا عليه وسلمأن اgقصود بهذا هو نبينا صZ اهللا عليه وسلمأن اgقصود بهذا هو نبينا صZ اهللا عليه وسلمأن اgقصود بهذا هو نبينا صZ اهللا عليه وسلماألقرب و ا،وغ�هم

أيضا ألن اآليات � استقبال القبلة وÀويل القبلة وما  والقول اÃاÂ � حظ من اwظروالقول اÃاÂ � حظ من اwظروالقول اÃاÂ � حظ من اwظروالقول اÃاÂ � حظ من اwظر    ،،،،كما سيأ�كما سيأ�كما سيأ�كما سيأ�
 ،ارتبط بذلك

قال تعا� كما يعرفون أنفسهم أو غ� قال تعا� كما يعرفون أنفسهم أو غ� قال تعا� كما يعرفون أنفسهم أو غ� قال تعا� كما يعرفون أنفسهم أو غ�     ماماماما    ،،،،خص األبناء با=كر دون األنفسخص األبناء با=كر دون األنفسخص األبناء با=كر دون األنفسخص األبناء با=كر دون األنفس    ::::قال بعض اgف�ينقال بعض اgف�ينقال بعض اgف�ينقال بعض اgف�ين  �
يعرف فيها  عليه من زمنه برهة القالوا إن اإلنسان يمر  فلماذا؟فلماذا؟فلماذا؟فلماذا؟ ذلك وlن �نت ألصق أي اwفسذلك وlن �نت ألصق أي اwفسذلك وlن �نت ألصق أي اwفسذلك وlن �نت ألصق أي اwفس

وم� درس وم� حصل � األمر الفالÆ Âد هذه  ،يعرف فيه ابنه وال يمر عليه وقت ال ،نفسه
لكن اإلنسان لو تسأ� عن حياته قد ¨هل أمورا  ،يغفل عنها األبوان وال ¨هلون اgعلومات ال

فهل بعد  ،،،،فونه حقا كما يعرفون أبناءهمفونه حقا كما يعرفون أبناءهمفونه حقا كما يعرفون أبناءهمفونه حقا كما يعرفون أبناءهمأراد أن يبO أنهم يعرأراد أن يبO أنهم يعرأراد أن يبO أنهم يعرأراد أن يبO أنهم يعرفاهللا جل وعال  ،Éالف أمور أبنائه
 .هذا زيغ وضالل وجحود وعناد

أتعرف ´مدا صZ اهللا عليه وسلم كما "وقد روي أن عمر رÊ اهللا عنه قال لعبد اهللا بن سالم 
بنعته  ،سيدنا ´مد،إ� أمينه � أرضه  ،جSيل،نعم وأكË، بعث اهللا أمينه � سمائه : تعرف ابنك قال

 قد يكون من رجل آخر فاgهم أن معرفتهم يقينية و "�ن من أمه ابÍ ال أدري ما فعرفته، أما
  .حقيقية أن الرسول صZ اهللا عليه وسلم الصادق اgصدوق ا=ي ال ينطق عن ا�وى

يمÑي �  ال يشك أحد وال ،،،،وقيل اgراد أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بO أبناء اwاس {هموقيل اgراد أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بO أبناء اwاس {هموقيل اgراد أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بO أبناء اwاس {هموقيل اgراد أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بO أبناء اwاس {هم



  ....وهذا توجيه صحيحوهذا توجيه صحيحوهذا توجيه صحيحوهذا توجيه صحيحا رآه بO أبناء اwاس {هم معرفة ابنه إذ
 �تُُموَن اnَق4 {{{{قو� تبارك وتعا

ْ
َك

َ
V نُْهْم تُُموَن اnَق4 َوlِن4 فَِريقاً م7

ْ
َك

َ
V نُْهْم تُُموَن اnَق4 َوlِن4 فَِريقاً م7

ْ
َك

َ
V نُْهْم تُُموَن اnَق4 َوlِن4 فَِريقاً م7

ْ
َك

َ
V نُْهْم هو ´مد صZ اهللا عليه قيل أن اgراد باnق قيل أن اgراد باnق قيل أن اgراد باnق قيل أن اgراد باnق     }}}}َوlِن4 فَِريقاً م7

  .استقبال الكعبة أي يعلمون أن هذا هو اnق وقيلوقيلوقيلوقيل ،¾اهد وقتادة¾اهد وقتادة¾اهد وقتادة¾اهد وقتادةقا�  ،وسلم
  .هللا عليه وسلم المرية فيهأنه ´مد صZ ا: فالقول األولفالقول األولفالقول األولفالقول األول •
• ÂاÃالقول اÂاÃالقول اÂاÃالقول اÂاÃبه  ،وقد جاء هذا عندهم ،أنه استقبال الكعبة: القول ا Sن لم يأِت عندهم فهو ©ا أخlو

 .كما أخSت بذلك ا®وراة عندهم ،عليه الصالة والسالم الصادق اgصدوق
تُُموَن اnَق4 وَُهْم َفْعلَُمونَ     {{{{

ْ
َك

َ
V نُْهْم تُُموَن اnَق4 وَُهْم َفْعلَُمونَ َوlِن4 فَِريقاً م7

ْ
َك

َ
V نُْهْم تُُموَن اnَق4 وَُهْم َفْعلَُمونَ َوlِن4 فَِريقاً م7

ْ
َك

َ
V نُْهْم تُُموَن اnَق4 وَُهْم َفْعلَُمونَ َوlِن4 فَِريقاً م7

ْ
َك

َ
V نُْهْم كتموا اnق ولم  اهر أنهم يعاندون وأنهم ماهذا ظ }}}}َوlِن4 فَِريقاً م7

ا َجاَءُهْم     {{{{كقو� جل وعال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم  ،يظهروه للناس إال عنادا واستكبارا ا َجاَءُهْم فَلَم4 ا َجاَءُهْم فَلَم4 ا َجاَءُهْم فَلَم4 فَلَم4
  .عياذا باهللا جل وعال من ذلك }}}}    َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ َما َعَرفُوا َكَفُروا بِهِ 

�    ((((    اآليةاآليةاآليةاآلية������َ {{{{وÓ قو� تبارك وتعا�  ::::    من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) )     �
ْ
nا َ
ْ
nا َ
ْ
nا َ
ْ
nب7َك فََال تَُكوَغن4 ِمَن ا ب7َك فََال تَُكوَغن4 ِمَن ق� ِمن ر4 ب7َك فََال تَُكوَغن4 ِمَن ق� ِمن ر4 ب7َك فََال تَُكوَغن4 ِمَن ق� ِمن ر4 ق� ِمن ر4

ينَ  ِÑَينَ الُمْم ِÑَينَ الُمْم ِÑَينَ الُمْم ِÑَالُمْم��������{{{{  �ب7َك {{{{قو� تبارك وتعا َق� ِمن ر4
ْ
nب7َك ا َق� ِمن ر4
ْ
nب7َك ا َق� ِمن ر4
ْ
nب7َك ا َق� ِمن ر4
ْ
nهود وما  ،أي استقبال الكعبة }}}}اVك به اSال ما أخ

لم يذكر أن اgراد هنا أن اw¦ صZ اهللا عليه وسلم كما  ،استقبال الكعبةاستقبال الكعبةاستقبال الكعبةاستقبال الكعبة فاgقصود باnقفاgقصود باnقفاgقصود باnقفاgقصود باnق ،شككوا به
    ÓÓÓÓ هاستقبال الكعبة وما وجهت إVه هو اnُق ا=ي ال مرية فيه وال خالف هذأن  ،جاء فيما سبق

  .قراءة السبعة اgتواترةقراءة السبعة اgتواترةقراءة السبعة اgتواترةقراءة السبعة اgتواترة
 من ربكمن ربكمن ربكمن ربك    ق4 ق4 ق4 ق4 اnاnاnاnروي عن عÕ رÊ اهللا عنه أنه قرأ 

ف� مرتبطة  من ربكمن ربكمن ربكمن ربك    وlن فريقا منهم Vكتمون اnق وهم يعلمون اnق4 وlن فريقا منهم Vكتمون اnق وهم يعلمون اnق4 وlن فريقا منهم Vكتمون اnق وهم يعلمون اnق4 وlن فريقا منهم Vكتمون اnق وهم يعلمون اnق4  ، فهو منصوب بيعلمون، فهو منصوب بيعلمون، فهو منصوب بيعلمون، فهو منصوب بيعلمون�
 باآليات السابقة

Ö ق، ويصح نصبه ، ويصح نصبه ، ويصح نصبه ، ويصح نصبهnتقدير الزم ا dقnتقدير الزم ا dقnتقدير الزم ا dقnتقدير الزم ا d    
Oوجه d أما الرفع اآلن هو قراءة ا×مهور القراءة السبعية ،Oوجه d أما الرفع اآلن هو قراءة ا×مهور القراءة السبعية ،Oوجه d أما الرفع اآلن هو قراءة ا×مهور القراءة السبعية ،Oوجه d ق مبتدأ: : : : ، أما الرفع اآلن هو قراءة ا×مهور القراءة السبعيةnق مبتدأإما يكون اnق مبتدأإما يكون اnق مبتدأإما يكون اnفال تكونن فال تكونن فال تكونن فال تكونن     ،،،،إما يكون ا

Sين هو ا�Ñمgمن اSين هو ا�Ñمgمن اSين هو ا�Ñمgمن اSين هو ا�Ñمgهذا توجيههذا توجيههذا توجيههذا توجيه    ،،،،من ا،،،،     d أو يكون d أو يكون d أو يكون d بتدأ إضمار مبتدأ، بدل إضمار مبتدأ، بدل إضمار مبتدأ، بدل إضمار مبتدأ، بدل أو يكونgق هو اnبتدأ أن يكون اgق هو اnبتدأ أن يكون اgق هو اnبتدأ أن يكون اgق هو اnأن يكون ا
Sيكون هو ا�Sيكون هو ا�Sيكون هو ا�Sق    ،،،،يكون هو ا�nبتدأ ´ذوف وا®قدير هو اgقواnبتدأ ´ذوف وا®قدير هو اgقواnبتدأ ´ذوف وا®قدير هو اgقواnبتدأ ´ذوف وا®قدير هو اgق أو أنه فاأو أنه فاأو أنه فاأو أنه فا    ،،،،واnق عل جاءك اnق عل جاءك اnق عل جاءك اnقراءة الرفع إما أن عل جاءك ا Zفع

Sق ،يكون مبتدأ وما بعده خnوهناك مبتدأ ´ذوف تقديره هو ا Sق هو ا�nأو أن  ،أو يكون ا
 .جاءك اnق: يكون فاعل لفعل ´ذوف وا®قدير 

�اهللا عليه وسلم وا�طاب للن¦ صZ  ،أي من الشاكOّ  }}}}فََال تَُكوَغن4 ِمَن الُمْمÑَِينَ فََال تَُكوَغن4 ِمَن الُمْمÑَِينَ فََال تَُكوَغن4 ِمَن الُمْمÑَِينَ فََال تَُكوَغن4 ِمَن الُمْمÑَِينَ {{{{قو� تبارك وتعا
فدافع إحداهما  ،يقال امÑى فالن � كذا أي اعÑضه اVقO مرة والشك أخرى ،واgراد أمته

الÙء الشك فيه � واالمÑاء  ،ألن e واحد منهما يشك � قول صاحبه ،ومنه اgراء ،باألخرى
وhذلك الكمال واgقصود فال تكونن من الشاكOّ ا=ين ال يوقنون بل هذا هو اnق جاء به أمر اهللا 

� ."آمنا وصدقنا سمعنا وأطعناآمنا وصدقنا سمعنا وأطعناآمنا وصدقنا سمعنا وأطعناآمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا" تبارك وتعا
�    ((((    اآلية رقماآلية رقماآلية رقماآلية رقم������َها فَاْستَبُِقوا ا�َْ�َ { { { { يقول تبارك وتعا�:      من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة    ))))�

7
Vوَْجَهٌة ُهَو ُمَو ٍّÛَُِها فَاْستَبُِقوا ا�َْ�َ َول
7
Vوَْجَهٌة ُهَو ُمَو ٍّÛَُِها فَاْستَبُِقوا ا�َْ�َ َول
7
Vوَْجَهٌة ُهَو ُمَو ٍّÛَُِها فَاْستَبُِقوا ا�َْ�َ َول
7
Vوَْجَهٌة ُهَو ُمَو ٍّÛُِْفَن َول

َ
ْفَن اِت أ
َ
ْفَن اِت أ
َ
ْفَن اِت أ
َ
اِت أ



ٍء قَِديرٌ  ْ�َ 7eُ 
َ
dَ َ4يعاً إِن4 اهللا ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ

ْ
ٍء قَِديرٌ َما تَُكونُوا يَأ ْ�َ 7eُ 

َ
dَ َ4يعاً إِن4 اهللا ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ

ْ
ٍء قَِديرٌ َما تَُكونُوا يَأ ْ�َ 7eُ 

َ
dَ َ4يعاً إِن4 اهللا ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ

ْ
ٍء قَِديرٌ َما تَُكونُوا يَأ ْ�َ 7eُ 

َ
dَ َ4يعاً إِن4 اهللا ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ

ْ
�َما تَُكونُوا يَأ�������{{{{ 

 �مع� بوالوجهة وا×هة والوجه  ،من اgواجهة ،الوجهة وزنها فعله    }}}}َولÛٍُِّ وَْجَهةٌ َولÛٍُِّ وَْجَهةٌ َولÛٍُِّ وَْجَهةٌ َولÛٍُِّ وَْجَهةٌ {{{{قو� تبارك وتعا
ولÛ  ،تتبع قبلتهم ال يتبعون قبلتك وأنت ال أنهم :أيأيأيأي    ،،،،القبلةالقبلةالقبلةالقبلة::::اآلية اآلية اآلية اآلية واgراد بهذه  ،يعÍ توجهيعÍ توجهيعÍ توجهيعÍ توجه ،واحد

فا=ين آمنوا وصدقوا هؤالء أخذوا  ،والعمدة � هذا أمر اهللا تبارك وتعا� ،وجهة إما ¬ق وlما بهوى
    ....ومن اÜرفوا فهؤالء اتبعوا أهواءهم ،باnق الصحيح

�َها{{{{قو� تبارك وتعا
7
Vَهاُهَو ُمَو
7
Vَهاُهَو ُمَو
7
Vَهاُهَو ُمَو
7
Vهذا  }}}}ُهَو ُمَو�سان جهة وتوجه يتوالها ويتجه أن لÛ إن ،إخبار من اهللا تعا�إخبار من اهللا تعا�إخبار من اهللا تعا�إخبار من اهللا تعا

  .ما تهواه األنفس من ا�اطلبأو أخذا با�وى و ،إVها إما ¬ق قام عليه اVÝل من القرآن أو من السنة
 �وا®قدير  ،نصب بناء d نزع ا�افضنصب بناء d نزع ا�افضنصب بناء d نزع ا�افضنصب بناء d نزع ا�افضبعض اgف�ين أن ا��ات  }}}}فَاْستَبُِقوا ا�َْ�َاِت فَاْستَبُِقوا ا�َْ�َاِت فَاْستَبُِقوا ا�َْ�َاِت فَاْستَبُِقوا ا�َْ�َاِت {{{{قو� تعا

هو مفعول به مباÞة أو منصوب ب±ع ا�افض أي سواء قلنا  وe d حال ،فاستبقوا إ� ا��ات
أمرhم اهللا  أي بادروا وسارعوا إ� ما :e d حال معناها ،بعد حذف حرف ا×ر فهذا صحيح

 .عزوجل من استقبال ا�يت اnرام
نلحظ اآلن ونعرف أنها � اآليات ال¸ تتحدث عن  هذا هو األصل اآلية أنها جاءت اnقيقة كما

 .تقبال القبلة وا®وجه إ� اgسجد اnراماس
اnث اnث اnث اnث وlن �نت كما ذكر اgف�ون أن هذا يتضمن  اgسارعة ا®صديق اgبادرة إ� العملاgسارعة ا®صديق اgبادرة إ� العملاgسارعة ا®صديق اgبادرة إ� العملاgسارعة ا®صديق اgبادرة إ� العملفاgقصود 

ولكن اآلية xمة � ولكن اآلية xمة � ولكن اآلية xمة � ولكن اآلية xمة �  ،استقبال القبلةاستقبال القبلةاستقبال القبلةاستقبال القبلةفاgراد هنا  ،،،،d اgبادرة واالستعجال � �يع الطاxت بالعمومd اgبادرة واالستعجال � �يع الطاxت بالعمومd اgبادرة واالستعجال � �يع الطاxت بالعمومd اgبادرة واالستعجال � �يع الطاxت بالعموم
وقد روى     ،،،،اgبادرة بالصالة � أول وقتهااgبادرة بالصالة � أول وقتهااgبادرة بالصالة � أول وقتهااgبادرة بالصالة � أول وقتها    ::::قيل اgع�قيل اgع�قيل اgع�قيل اgع��ين و=لك قال بعض اgف ،،،،e عمل صالحe عمل صالحe عمل صالحe عمل صالح

اÝارقطÍ عن إبراهيم بن عبداgلك عن أà ´ذورة عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صZ اهللا 
قال ابن العرá صاحب  )أول الوقت رضوان اهللا ووسط الوقت ر�ة اهللا وآخر الوقت عفو اهللاأول الوقت رضوان اهللا ووسط الوقت ر�ة اهللا وآخر الوقت عفو اهللاأول الوقت رضوان اهللا ووسط الوقت ر�ة اهللا وآخر الوقت عفو اهللاأول الوقت رضوان اهللا ووسط الوقت ر�ة اهللا وآخر الوقت عفو اهللا(وسلم 

 )فإن رضوانه عن اgحسنO وعفوه عن اgقãينفإن رضوانه عن اgحسنO وعفوه عن اgقãينفإن رضوانه عن اgحسنO وعفوه عن اgقãينفإن رضوانه عن اgحسنO وعفوه عن اgقãين    ،،،، أحب إVنا من عفوه أحب إVنا من عفوه أحب إVنا من عفوه أحب إVنا من عفوهرضوان اهللارضوان اهللارضوان اهللارضوان اهللا((((أحâم القرآن 
=لك اإلنسان åرص أن يكون من اgبادرين با��ات يبكر إ� ويكون gن سابق وبادر  االرض

 َمْغِفَرةٍ     {وقد جاء � هذا آيتO قال سبحانه  ،بالصالة يسارع � مراÊ اهللا جل وعال
َ
� َمْغِفَرةٍ وََسارُِعوا إِ
َ
� َمْغِفَرةٍ وََسارُِعوا إِ
َ
� َمْغِفَرةٍ وََسارُِعوا إِ
َ
�وََسارُِعوا إِ

ُمت4ِقOَ ِمْن َرب7 ِمْن َرب7 ِمْن َرب7 ِمْن َرب7 
ْ
ْت لِل ِعد4

ُ
رُْض أ

َ ْ
َمَواُت َواأل ُمت4ِقOَ ُكْم وََجن4ٍة َعرُْضَها الس4

ْ
ْت لِل ِعد4

ُ
رُْض أ

َ ْ
َمَواُت َواأل ُمت4ِقOَ ُكْم وََجن4ٍة َعرُْضَها الس4

ْ
ْت لِل ِعد4

ُ
رُْض أ

َ ْ
َمَواُت َواأل ُمت4ِقOَ ُكْم وََجن4ٍة َعرُْضَها الس4

ْ
ْت لِل ِعد4

ُ
رُْض أ

َ ْ
َمَواُت َواأل  َمْغِفَرةٍ     {وأيضا قو� سبحانه } ُكْم وََجن4ٍة َعرُْضَها الس4

َ
� َمْغِفَرةٍ َسابُِقوا إِ
َ
� َمْغِفَرةٍ َسابُِقوا إِ
َ
� َمْغِفَرةٍ َسابُِقوا إِ
َ
�َسابُِقوا إِ

 ).بادروا باألعمال سبعاً بادروا باألعمال سبعاً بادروا باألعمال سبعاً بادروا باألعمال سبعاً (وثبت � اnديث عنه صZ اهللا عليه وسلم ،} ِمْن َرب7ُكمْ ِمْن َرب7ُكمْ ِمْن َرب7ُكمْ ِمْن َرب7ُكمْ 
َمْن َمْن َمْن َمْن     { بارك وتعا� واهللا جل وعال يقولفينبç للمسلم أن يكون مسارx مسابقا � مرضاة اهللا ت

َساَء َفَعلَيَْها 
َ
َساَء َفَعلَيَْها َعِمَل َصاnًِا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أ
َ
َساَء َفَعلَيَْها َعِمَل َصاnًِا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أ
َ
َساَء َفَعلَيَْها َعِمَل َصاnًِا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أ
َ
يعمل العبد وما يسارع فيه من مراÊ اهللا جل وعال هذا  ما} } } } َعِمَل َصاnًِا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أ

اهللا  موقد قال العلماء ر�ه ،ومن تقاé وتراجع فإنما يظلم نفسه ،� حسناته تزداد به ويزداد رفعة
ليس اgحروم من حرم الزوجة والوÝ، اgحروم حقا من ليس اgحروم من حرم الزوجة والوÝ، اgحروم حقا من ليس اgحروم من حرم الزوجة والوÝ، اgحروم حقا من ليس اgحروم من حرم الزوجة والوÝ، اgحروم حقا من     من حرم اÝينار واÝرهم،من حرم اÝينار واÝرهم،من حرم اÝينار واÝرهم،من حرم اÝينار واÝرهم،ليس اgحروم ليس اgحروم ليس اgحروم ليس اgحروم "

يرى اwاس يتسابقون � ا��ات وê األعمال " حرم اgسارعة واgسابقة � مراÊ اهللا جل وعالحرم اgسارعة واgسابقة � مراÊ اهللا جل وعالحرم اgسارعة واgسابقة � مراÊ اهللا جل وعالحرم اgسارعة واgسابقة � مراÊ اهللا جل وعال
عياذاً باهللا جل وعال من  ،الصاnة وهذا اgسكO � مâنه ال يتقدم وال يزداد من األعمال الصاnة



 .ذالنا�
 �يعاً {{{{قو� تبارك وتعا ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ

ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
يعاً أ ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ

ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
يعاً أ ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ

ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
يعاً أ ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ

ْ
ْفَن َما تَُكونُوا يَأ

َ
فعل ال�ط  تكون هذا Þط،    """"أينماأينماأينماأينما" }}}}أ

يعاً     {وجوابه  ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ
ْ
يعاً يَأ ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ
ْ
يعاً يَأ ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ
ْ
يعاً يَأ ِت بُِكُم اهللا4ُ َ�ِ
ْ
جواب ال�ط  ،ألنه جزم ¬ذف حرف العلة "اVاء"و=لك حذفت  } يَأ

هذا هو جواب  يوم القيامةيوم القيامةيوم القيامةيوم القيامة    ::::يعÍيعÍيعÍيعÍ}}}}     �يعاً  �يعاً  �يعاً  �يعاً يأِت بكم اهللايأِت بكم اهللايأِت بكم اهللايأِت بكم اهللا{بل  }يأ� بكم اهللا �يعاً يأ� بكم اهللا �يعاً يأ� بكم اهللا �يعاً يأ� بكم اهللا �يعاً {    يةآلاليس 
ٍء قَِديرٌ {{{{ثم بO جل وعال أنه e d �ء قدير فقال ال�ط، ْ�َ 7eُ 

َ
dَ َ4ٍء قَِديرٌ إِن4 اهللا ْ�َ 7eُ 
َ
dَ َ4ٍء قَِديرٌ إِن4 اهللا ْ�َ 7eُ 
َ
dَ َ4ٍء قَِديرٌ إِن4 اهللا ْ�َ 7eُ 
َ
dَ َ4إِن4 اهللا{{{{ �ووصف نفسه تعا

فاهللا جل وعال سيبعث اwاس ، بعد اgوت اإلxدةذكر من  بالقدرة e d � ®ناسب الصفة مع ما
اgح� وسيح�هم � اgح� وåاسبون d أعما�م وتن� �م من قبورهم وسيجمعهم � 

صحائفهم واهللا جل وعال قادر e d �ء، ا=ي قدر d ا�لق من أول وهلة قادر d إxدته 
 .والÛ هO عليه جل وعال أول ا�لق وآخره

�    ((((تفس� اآلية ذات الرقمتفس� اآلية ذات الرقمتفس� اآلية ذات الرقمتفس� اآلية ذات الرقمí�í�í�í    ((((من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة    ::::  � وَْجَهَك ِمْن حَ ِمْن حَ ِمْن حَ ِمْن حَ وَ وَ وَ وَ {{{{يقول تبارك وتعا
7
 وَْجَهَك يُْث َخرَْجَت فََول
7
 وَْجَهَك يُْث َخرَْجَت فََول
7
 وَْجَهَك يُْث َخرَْجَت فََول
7
يُْث َخرَْجَت فََول

ا َيْعَملُونَ  ب7َك َوَما اهللا4ُ بَِغافٍِل َقم4 َحق� ِمن ر4
ْ
ا َيْعَملُونَ َشْطَر الَمْسِجِد اnََراِم َوlِن4ُه لَل ب7َك َوَما اهللا4ُ بَِغافٍِل َقم4 َحق� ِمن ر4
ْ
ا َيْعَملُونَ َشْطَر الَمْسِجِد اnََراِم َوlِن4ُه لَل ب7َك َوَما اهللا4ُ بَِغافٍِل َقم4 َحق� ِمن ر4
ْ
ا َيْعَملُونَ َشْطَر الَمْسِجِد اnََراِم َوlِن4ُه لَل ب7َك َوَما اهللا4ُ بَِغافٍِل َقم4 َحق� ِمن ر4
ْ
هذه اآلية � سياق اآليات  }}}}َشْطَر الَمْسِجِد اnََراِم َوlِن4ُه لَل

فهذا تأكيد لألمر  ،السابقات حول استقبال القبلة وÀويلها من بيت اgقدس إ� اgسجد اnرام
قد يقول بعضنا قد يقول بعضنا قد يقول بعضنا قد يقول بعضنا سبب هذه اآليات ال¸ نزلت � هذا اgوضوع، الو ،الكعبة واالهتمام بذلك باستقبال
ليس صعباً  ،ال، هذا األمر ا®حويل �ن صعباً d اwفوسأï استقبال القبلة ماذا فيه؟أï استقبال القبلة ماذا فيه؟أï استقبال القبلة ماذا فيه؟أï استقبال القبلة ماذا فيه؟    يقول يايقول يايقول يايقول يا

 ،أمر آخر إال اgنافقون أو اVهود هذا ،بمع� اgعاندة واgشاقة ال حاشا وð منهم رÊ اهللا عنهم
� بيان وتأكيد وجاء وهللا اnمد هذه اآليات اg±لة lجزم و �لكن هذا األمر فيه صعوبة وåتاج إ

أكد األمر ل�ى اwاس االهتمام به فيخف عليهم وتسكن أكد األمر ل�ى اwاس االهتمام به فيخف عليهم وتسكن أكد األمر ل�ى اwاس االهتمام به فيخف عليهم وتسكن أكد األمر ل�ى اwاس االهتمام به فيخف عليهم وتسكن "    و=لك قال العلماءو=لك قال العلماءو=لك قال العلماءو=لك قال العلماء ،� هذه اgسألة
 وَْجَهَك {{{{راد باألولراد باألولراد باألولراد باألولوقيل أوقيل أوقيل أوقيل أإذن هذه اnقيقة كما جاء بيانه � �م بعض اgف�ين  "نفوسهم إVهنفوسهم إVهنفوسهم إVهنفوسهم إVه

7
 وَْجَهَك فََول
7
 وَْجَهَك فََول
7
 وَْجَهَك فََول
7
فََول

 .إذا xينها صليت تلقاءها الكعبةالكعبةالكعبةالكعبة :أي }}}}َشْطَر الَمْسِجِد اnََرامِ َشْطَر الَمْسِجِد اnََرامِ َشْطَر الَمْسِجِد اnََرامِ َشْطَر الَمْسِجِد اnََرامِ 
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ {{{{ثم قال

�
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
�
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
�
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
�
فمرة أخرى قيل أن  ،سائر اgساجدسائر اgساجدسائر اgساجدسائر اgساجد:اgقصود هنا  }}}}وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول

 � وَْجَهَك َشْطَر الَمسْ  {{{{اgراد األول � قو� تعا
7
 وَْجَهَك َشْطَر الَمسْ فََول
7
 وَْجَهَك َشْطَر الَمسْ فََول
7
 وَْجَهَك َشْطَر الَمسْ فََول
7
إذا xينت الكعبة الشك البد أن إذا xينت الكعبة الشك البد أن إذا xينت الكعبة الشك البد أن إذا xينت الكعبة الشك البد أن يعÍ }}}} ِجِد اnََرامِ ِجِد اnََرامِ ِجِد اnََرامِ ِجِد اnََرامِ فََول

وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ {{{{وê قو� سبحانه  تتوجه إVهاتتوجه إVهاتتوجه إVهاتتوجه إVها
�
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
�
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
�
وا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول
�
�ن خارج �ن خارج �ن خارج �ن خارج أنه ×ميع من  }}}} وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول

 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد اnََرامِ {{{{وفيه هذه اآلية أيضا  ،اnرماnرماnرماnرم
7
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد اnََرامِ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول
7
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد اnََرامِ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول
7
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد اnََرامِ َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول
7
القرط¦ ر�ه القرط¦ ر�ه القرط¦ ر�ه القرط¦ ر�ه قال قال قال قال }}}}َوِمْن َحيُْث َخرَْجَت فََول

قطÍ عن أنس رÊ اهللا عنه �ن قطÍ عن أنس رÊ اهللا عنه �ن قطÍ عن أنس رÊ اهللا عنه �ن قطÍ عن أنس رÊ اهللا عنه �ن     وقد روى اÝاروقد روى اÝاروقد روى اÝاروقد روى اÝار    ،،،،قلت هذا القول فيه �ل e آية d فائدةقلت هذا القول فيه �ل e آية d فائدةقلت هذا القول فيه �ل e آية d فائدةقلت هذا القول فيه �ل e آية d فائدة"  اهللاهللاهللاهللا
 Zثم ص Shراحلته استقبل القبلة و d Õاهللا عليه وسلم إذا �ن � سفر فأراد أن يص Zص ¦wا Zثم ص Shراحلته استقبل القبلة و d Õاهللا عليه وسلم إذا �ن � سفر فأراد أن يص Zص ¦wا Zثم ص Shراحلته استقبل القبلة و d Õاهللا عليه وسلم إذا �ن � سفر فأراد أن يص Zص ¦wا Zثم ص Shراحلته استقبل القبلة و d Õاهللا عليه وسلم إذا �ن � سفر فأراد أن يص Zص ¦wا

إ� أنه ال يلزمه  مالكمالكمالكمالكوذهب  "وبه قال الشافò وأ�د وأبو ثوروبه قال الشافò وأ�د وأبو ثوروبه قال الشافò وأ�د وأبو ثوروبه قال الشافò وأ�د وأبو ثورأخرجه أبو داوود " حيث توجهت بهحيث توجهت بهحيث توجهت بهحيث توجهت به
االستقبال nديث ابن عمر �ن رسول اهللا صZ اهللا عليه وسلم يصÕ وهو مقبل من مكة إ� اgدينة 

وا َفثَم4 وَْجُه اهللا4ِ     {{{{وقالوا وفيه نزل  d راحلته،
�
ْفنََما تَُول

َ
وا َفثَم4 وَْجُه اهللا4ِ فَأ

�
ْفنََما تَُول

َ
وا َفثَم4 وَْجُه اهللا4ِ فَأ

�
ْفنََما تَُول

َ
وا َفثَم4 وَْجُه اهللا4ِ فَأ

�
ْفنََما تَُول

َ
وال تعارض بO  ،أي القرط¦: قلت } فَأ

Oديثnطلقألن هذا  ،اgطلقمن باب اgطلقمن باب اgطلقمن باب اgقيد    من باب اgقيدواgقيدواgقيدواgوحديث أنس � ذلك حديث صحيح ،،،،وا ôأو òفقول الشاف، 



أن األوô � صالة اwافلة أن åرص � بداية الصالة أن يتوجه إ� القبلة إن أن األوô � صالة اwافلة أن åرص � بداية الصالة أن يتوجه إ� القبلة إن أن األوô � صالة اwافلة أن åرص � بداية الصالة أن يتوجه إ� القبلة إن أن األوô � صالة اwافلة أن åرص � بداية الصالة أن يتوجه إ� القبلة إن """"=لك قال العلماء و
    ....""""حرج عليه إن شاء اهللا حرج عليه إن شاء اهللا حرج عليه إن شاء اهللا حرج عليه إن شاء اهللا     تي� � وبعد ذلك لو اÜرفت راحلته أو توجه إ� غ� القبلة فالتي� � وبعد ذلك لو اÜرفت راحلته أو توجه إ� غ� القبلة فالتي� � وبعد ذلك لو اÜرفت راحلته أو توجه إ� غ� القبلة فالتي� � وبعد ذلك لو اÜرفت راحلته أو توجه إ� غ� القبلة فال

 �ب7َك َوlِ َوlِ َوlِ َوlِ {{{{قو� تبارك وتعا َحق� ِمن ر4
ْ
ب7َك ن4ُه لَل َحق� ِمن ر4
ْ
ب7َك ن4ُه لَل َحق� ِمن ر4
ْ
ب7َك ن4ُه لَل َحق� ِمن ر4
ْ
َق� ِمْن َرب7َك     {هذا مثل اآلية السابقة  }}}}ن4ُه لَل

ْ
nَق� ِمْن َرب7َك ا
ْ
nَق� ِمْن َرب7َك ا
ْ
nَق� ِمْن َرب7َك ا
ْ
nهنا مرة أخرى }  ا

وهذا يدل d أن األمر �ن فيه صعوبة d اwفوس و=لك جاءت هذه اآلية �يان االهتمام بهذا 
َ {{{{األمر لتسكن نفوسهم وتطم@ قلوبهم و=لك قال اهللا جل وعال مرة أخرى  َ َوlِن4ُه ل َ َوlِن4ُه ل َ َوlِن4ُه ل ب7َك َوlِن4ُه ل َحق� ِمن ر4

ْ
ب7َك ل َحق� ِمن ر4
ْ
ب7َك ل َحق� ِمن ر4
ْ
ب7َك ل َحق� ِمن ر4
ْ
 }}}}ل

فحافظوا عليه وأطيعوا اهللا  ،أي وlن ا®وجه شطر اgسجد اnرام للحق ا=ي الشك فيه من عند ربك
َوَما اهللا4ُ َوَما اهللا4ُ َوَما اهللا4ُ َوَما اهللا4ُ {{{{ختمت به اآلية السابقة قو� تبارك وتعا�  ثم ختمت اآلية بنحو ما � توجهكم قبله،
ا َيْعَملُونَ  ا َيْعَملُونَ بَِغافٍِل َقم4 ا َيْعَملُونَ بَِغافٍِل َقم4 ا َيْعَملُونَ بَِغافٍِل َقم4 عا� ليس بساÓ عن أعمالكم وليس بغافل عنها فهو أي فإن اهللا سبحانه وت }}}}بَِغافٍِل َقم4

َوَما اهللا4ُ َوَما اهللا4ُ َوَما اهللا4ُ َوَما اهللا4ُ {{{{والشك أن � ختام هذه اآلية  ،جل وعال ´صها لكم ح� ¨ازيكم بها يوم القيامة
ا َيْعَملُونَ  ا َيْعَملُونَ بَِغافٍِل َقم4 ا َيْعَملُونَ بَِغافٍِل َقم4 ا َيْعَملُونَ بَِغافٍِل َقم4 يأطرها d طاعة اهللا عز يأطرها d طاعة اهللا عز يأطرها d طاعة اهللا عز يأطرها d طاعة اهللا عز     ،،،،أن اإلنسان åاسب نفسه ويقررهاأن اإلنسان åاسب نفسه ويقررهاأن اإلنسان åاسب نفسه ويقررهاأن اإلنسان åاسب نفسه ويقررهافيه فائدة عظيمة  }}}}بَِغافٍِل َقم4

و¨اهدها � ذلك وê اgقابل åذر أن يقع � معصية أو يزل � خطيئة أو يقع و¨اهدها � ذلك وê اgقابل åذر أن يقع � معصية أو يزل � خطيئة أو يقع و¨اهدها � ذلك وê اgقابل åذر أن يقع � معصية أو يزل � خطيئة أو يقع و¨اهدها � ذلك وê اgقابل åذر أن يقع � معصية أو يزل � خطيئة أو يقع     ،،،،ويلزمها األوامرويلزمها األوامرويلزمها األوامرويلزمها األوامر    ،،،،وجلوجلوجلوجل
عليه  وt بÍ آدم خطاء ولكن وخ� ا�طائO ا®وابO، فان وقع � ذلك و÷نا ذلك الرجل،فان وقع � ذلك و÷نا ذلك الرجل،فان وقع � ذلك و÷نا ذلك الرجل،فان وقع � ذلك و÷نا ذلك الرجل،    ،،،،� ذنب� ذنب� ذنب� ذنب

ر لم تغرغ وما ،لم تطلع الشمس من مغربها أن يتوب ويرجع إ� اهللا فباب ا®وبة وهللا اnمد مفتوح ما
الروح � اnلقوم،كما قلت من يقرأ هذه اآلية وغ�ها يؤمن ويصدق بعلم اهللا تبارك وتعا� وأنه 

øديث القدnأعمالكم     يايايايا((((    ليس بغافل عن أعمال عباده وهو القائل كما � ا Ó أعمالكم عبادي إنما Ó أعمالكم عبادي إنما Ó أعمالكم عبادي إنما Ó عبادي إنما
    فمن وجد خ�اً فليحمد اهللا ومن وجد غ� ذلك فال يلومن إالفمن وجد خ�اً فليحمد اهللا ومن وجد غ� ذلك فال يلومن إالفمن وجد خ�اً فليحمد اهللا ومن وجد غ� ذلك فال يلومن إالفمن وجد خ�اً فليحمد اهللا ومن وجد غ� ذلك فال يلومن إال    ،،،،إياهاإياهاإياهاإياهاأحصيها لكم ثم أوفيكم أحصيها لكم ثم أوفيكم أحصيها لكم ثم أوفيكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 

 ).نفسهنفسهنفسهنفسه
 


